
Ülevaade Riigikogu XII koosseisu väliskomisjoni II istungjärgu tööst 

 

Ajavahemikul 12. september kuni 15. detsember 2011 toimus 31 väliskomisjoni istungit, 

sealhulgas 8 ühisistungit, millest 1 oli ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga ja 2 

ühised väljasõiduistungid riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe Peastaapi. 

Väliskomisjon menetles II istungjärgu jooksul 1 Vabariigi Valitsuse poolt algatatud 

seaduse eelnõu (87 SE) ja 5 Euroopa Liidu eelnõu (naabruspoliitika, energiapoliitika, 

finantsperspektiiv, kahesugused kaubad, Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015). 

Väliskomisjoni Aasia kuulamiste raames toimusid väljasõiduistungid Tallinna Lennujaama 

ja Estonian Airi ning kuulati ülevaateid tegevuskavast haridus- ja kultuurialaseks 

koostööks ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tegevusest. 

Valmisid väliskomisjoni tellitud uuringud: „Välispoliitilised strateegiad Aasia suunal: teiste 

riikide kogemus ja soovitusi Eestile“ ja „Eesti välisesinduste võrgustiku olevik ja tulevik“. 

 

Ühisistungid, väljasõiduistungid ja avalikud istungid 

13.09.2011 Ühine väljasõiduistung riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe Peastaapi. Kuulati 

ülevaadet Eesti kaitseväe üksuste osalemisest ja olukorrast välisoperatsioonidel; 

22.-23.09.2011 Väljasõiduistung Setomaale ja Pihkvasse. Tutvuti Eesti Pihkva konsulaadi 

tööga ning piiriüleste projektidega; 

27.09.2011 Väljasõiduistung Tallinna Lennujaama. Kuulati ülevaadet Tallinna 

Lennujaama arenguperspektiividest Aasia-strateegia kuulamiste raames; 

07.10.2011 Ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga. Arutati Eesti seisukohti 10. 

oktoobril 2011 toimunud EL välisasjade nõukogu istungil (VN) ja 11. oktoobril 2011 

toimunud EL üldasjade nõukogu istungil (ÜN); 

18.10.2011 Väljasõiduistung Estonian Airi. Kuulati ülevaadet Estonian Airi 

arenguperspektiividest Aasia-strateegia kuulamiste raames;  

27.10.2011 Väljasõiduistung Teabeametisse. Kuulati ülevaadet Teabeameti tööst;  

08.11.2011 Ühine väljasõiduistung riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe Peastaapi. Kuulati 

ülevaadet Eesti kaitseväe üksuste osalemisest ja olukorrast välisoperatsioonidel; 

10.11.2011 Avalik ühisistung riigikaitsekomisjoniga. Arutati arenguid Afganistanis. 

 

Väliskomisjon menetles juhtivkomisjonina: 

 

• Vabariigi Valitsuse k. a 12. septembril algatatud investeeringute soodustamise ja 

vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (87 SE). 

 

Euroopa Liidu eelnõud: 

• Väliskomisjon andis Riigikogu nimel seisukoha Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühisteatise „Uus lähenemisviis muutuvale 

naabrusele“ COM(2011)303 kohta; 

• Väliskomisjon andis arvamuse Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 eelnõu EL välis-, 

kaitse- ja laienemispoliitika peatükile; 

• Väliskomisjon andis Riigikogu nimel seisukoha Euroopa Komisjoni rohelise raamatu 

„Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrollisüsteem: julgeoleku ja 

konkurentsivõime tagamine muutuvas maailmas“ (COM(2011)393) kohta; 

• Väliskomisjon andis arvamuse Euroopa Komisjoni teatise "ELi energiapoliitika: koostöö 

ELi-väliste partneritega" (COM(2011) 539) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 

"Liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva 

teabevahetuse mehhanismi loomise kohta" (COM(2011) 540) kohta; 

• Väliskomisjon andis arvamuse Euroopa Komisjoni 2014-2020 Euroopa Liidu 

finantsraamistiku ettepanekute kohta ning ühise strateegilise raamistiku fondide 

üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõude kohta (välistegevuse 

rahastamine) kohta. 

  

Väliskomisjon: 

 

• kuulas ülevaadet Eesti tegevusest ja prioriteetidest ÜRO 66. Peaassambleel;  

http://www.parlament.ee/js/fckeditor/editor/fckeditor.html?page=en_vaade&op=ems&enr=87SE&koosseis=12
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• arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu kaitseministrite 22.-23. septembril 2011 

Wroclawis toimunud mitteametlikul kohtumisel; 

• tegi ettepanekuid Riigikontrolli 2012. aasta tööplaani koostamiseks; 

• arutas Eesti seisukohti 26. septembril 2011 toimunud Euroopa Liidu välisasjade 

nõukogu istungil (kaubandus); 

• kuulas ülevaadet maailma majanduse arengutrendidest; 

• kuulas ülevaadet Riigikogu ja Riigikogu Kantselei välissuhtlemise 2011. aasta eelarve 

täitmisest ja 2012. aasta eelarve kavandamisest; 

• kuulas ülevaadet ÜRO 66. Peaassamblee tööst; 

• kuulas ära ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, 

alalise esindaja ametikohale Euroopa Liidu juures, asukohaga Brüsselis; 

• kuulas ära ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Afganistani Islamivabariigis, asukohaga Tallinnas; 

• kuulas ülevaadet 29.-30. septembril 2011 Varrsavis toimunud Euroopa Liidu 

idapartnerluse tippkohtumisest; 

• kuulas informatsioon peaministri välissuhtlemisest; 

• kuulas ülevaadet arengutest Venemaal; 

• kuulas ülevaadet 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE) välisministeeriumi 

valitsemisalast; 

• kuulas ülevaadet Eesti kahepoolsetest suhetest Jaapani ja Korea Vabariigiga; 

• arutas poliitilisi ja majanduslikke arenguid Lätis; 

• kuulas ülevaadet välisministeeriumi analüüsist „Eesti välisesindused kuni 2015 ja 

2015+“; 

• kuulas ülevaadet Eesti konsulaaresinduste tööst ja Eesti elamislubade väljastamisega 

seotud küsimustest; 

• arutas Eesti seisukohti 14. novembril 2011 toimunud Euroopa Liidu välisasjade 

nõukogu istungil ja arenguministrite istungil; 

• kuulas ülevaadet Eesti elamislubade taotlemisega seotud küsimustest; 

• kohtus Vabariigi Presidendiga 15. novembril 2011 Kadriorus; 

• arutas rahvusvahelist olukorda seoses Iraani tuumaprogrammiga; 

• kuulas ülevaadet Tuneesia parlamendi valimistest; 

• kuulas ülevaadet Balti Assamblee Eesti eesistumisest; 

• tellis Eesti Välispoliitika Instituudilt uuringu „Eesti välisesinduste võrgustiku olevik ja 

tulevik“; 

• kuulas ülevaadet Balti riikide arengust Eesti Inimarengu Aruande põhjal; 

• kuulas Aasia-strateegia kuulamiste raames ülevaadet tegevuskavast haridus- ja 

kultuurialaseks koostööks; 

• kuulas ülevaadet 7.-9. novembril 2011 toimunud peaministri visiidist Vietnami ja 

Singapuri; 

• arutas Eesti seisukohti 1. detsembril 2011 toimunud välisasjade nõukogu istungil; 

• arutas Eesti seisukohti 30. novembril 2011 toimunud Euroopa Liidu välisasjade 

nõukogu (kaitseministrid) kohtumisel; 

• kuulas ülevaadet Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel ning arutas 

Eesti ettepanekuid 9. - 13. septembril 2012 Ungaris, Siofokis toimuval Soome-ugri 

rahvaste VI maailmakongressil; 

• arutas avalikku diplomaatiat ja Eesti esindatust maailmas; 

• arutas 4. detsembril 2011 toimunud Vene Riigiduuma valimisi; 

• arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 14. detsembril 2011 

toimunud erakorralisel istungil Genfis; 

• kuulas ülevaadet Eesti ja Ameerika Ühendriikide kahepoolsetest suhetest ning Ameerika 

Ühendriikide sisepoliitilistest arengutest; 

• kuulas ülevaadet NATO välisministrite 7.-8. detsembril 2011 toimunud ametlikust 

kohtumisest Brüsselis; 

• kuulas Aasia-strateegia kuulamiste raames ülevaadet Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutuse (EAS) tegevusest. 

 

Välissuhtlus 
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Väliskomisjoni töövisiidid: 

 

• 22.-23.09 Setomaale ja Pihkvasse. Delegatsioon: Marko Mihkelson, Enn Eesmaa, Sven 

Mikser, Juku-Kalle Raid, Kadri Simson, Imre Sooäär, Vladimir Velman; 

• 29.10-6.11 Jaapanisse ja Korea Vabariiki. Delegatsioon: Marko Mihkelson, Enn Eesmaa, 

Raivo Järvi, Jevgeni Ossinovski; 

• 18.-19.12 Lätis, Riias Balti riikide parlamentide väliskomisjonide kohtumisel. 

Delegatsioon: Marko Mihkelson, Enn Eesmaa, Margus Hanson, Sven Mikser, Kadri 

Simson. 

Väliskomisjoni esimehe välislähetused: 

 

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osales: 

• 29.11-3.12 Kanadas, Ottawas ja Torontos Eesti, Läti ja Leedu parlamentide 

väliskomisjonide esimeeste visiidil Balti riikide ja Kanada vaheliste diplomaatiliste suhete 

taasloomise 20. aastapäeva üritustel;  

• 13.-14.11 Rootsis, Stockholmis Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide 

väliskomisjonide esimeeste kohtumisel; 

  

Väliskomisjoni liikmete välislähetused: 

 

• 19.-21.10 Belgiasse, Brüsselisse tutvumisvisiidile NATO Peakorterisse ja Euroopa Liidu 

institutsioonidesse. Delegatsioon: Margus Hanson, Imre Sooäär, Vladimir Velman. 

Väliskomisjoni liikmetega kohtunud välisriikide, rahvusvaheliste ja teiste 

organisatsioonide esindajad: 

• Afganistani diplomaatide delegatsioon; 

• Hiina suursaadik Huang Zhongpo; 

• Jaapani suursaadik Hideaki Hoshi; 

• Kanada suursaadik Robert Scott Heatherington; 

• Korea Vabariigi suursaadik Park Dong Sun; 

• Saksa suursaadik Christian Matthias Schlaga; 

• Saksa riigiametnike delegatsioon; 

• Samsung Electronics Baltikumi juht Sangho Jo; 

• Soome diplomaatide delegatsioon; 

• Türgi eurominister Egemen Bağış. 

• Islandi parlamendi väliskomisjoni visiit 19.-21.09.2011; 

• Rootsi parlamendi väliskomisjoni visiit 21.11.2011; 

• Soome parlamendi väliskomisjoni visiit 26.09.2011. 

 

Ülevaate koostas väliskomisjoni konsultant Liisi Vahtramäe, jaanuar 2012. 

  

 




